
Lapbook po niemiecku – inspiracja do pracy (nie tylko) zdalnej 

W czasie, gdy rzesza polskich uczniów każdego dnia zasiada przed komputerami, by dzielnie
– mimo nowości wyzwania i często technologicznych ograniczeń - włączyć się w wir pracy
zdalnej on-line, warto rozważyć alternatywne podejście, mogące zaintrygować oraz sprawić,
że nauka języka obcego stanie się twórcza i sprawi wiele osobistej satysfakcji.

Czym jest lapbook?

Lapbook – nazywany też książką rozkładaną, tematyczną czy ekspercką – to nic innego jak
interaktywna  mapa myśli  oraz  informacji  związanych  z  danym tematem.  Tworzą  ją  sami
uczniowie, samodzielnie dobierając treści i kreatywnie je prezentując. Lapbooki przyjmują
różne  formy,  często  składają  się  z  mini-książeczek,  rozkładanych  kartek,  rysunków,
tajemniczych skrytek, kopert z informacjami, umieszczonych w jednej teczce – gotowej lub
wykonanej  z  kartonu.  Klasyczny lapbook to mini-kompendium wiedzy do odkrywania  na
różne ciekawe sposoby. Patent na książkę tematyczną może być jednak znacznie prostszy.
Wystarczy  kilka  spiętych  ze  sobą  kartek  lub  papierowa harmonijka,  na  której  uczniowie
opiszą,  co robili  każdego dnia tygodnia (ćwicząc przy tym konstrukcje czasu Perfekt)  lub
saszetka-podręczny  słownik  obrazkowy,  w  której  zgromadzą  własne  rysunki  np.  części
garderoby wraz z ich nazwami w języku niemieckim. 

Lapbooki  często  nawiązują  do  tematyki  zajęć,  mogą  także  odzwierciedlać  indywidualne
zainteresowania  i  uczniowskie  pasje.  Miłość  do  koni  czy  fascynacja  klubem  piłkarskim
Bayern Monachium to świetna motywacja do tworzenia książki eksperckiej i mierzenia się z
językiem obcym.  

  

Źródło: https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/

https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/


Dlaczego lapbook?

Niekonwencjonalność,  świeżość,  prostota  i  jednocześnie  skuteczność  -  to  krótka  recenzja
lapbooków.  Stanowią  one  doskonałe  narzędzie,  służące  podsumowaniu  i  ugruntowaniu
materiału – skłaniają  uczniów do refleksji  odnośnie tego, co już potrafią,  co jest dla nich
ważne, co mogą i chcą dopracować. Praca z lapbookiem motywuje ponadto do samodzielnego
zmierzenia  się  z  danym  zagadnieniem  (leksykalnym  czy  gramatycznym),  inspiruje  do
stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, a tym samym do pogłębiania wiedzy na własną
rękę,  pozwala  też  na  łączenie  ścieżek  edukacyjnych  poprzez  czerpanie  wiedzy  z  innych
dziedzin i przekładanie jej na język obcy. Dzięki lapbookom rozwijane są ważne językowe
umiejętności: czytania ze zrozumieniem, formułowania wypowiedzi i redagowania krótkich
tekstów.  Uczniowie  sami  organizują  swoją  pracę,  wyszukują  i  krytycznie  weryfikują
niezbędne informacje. Motywująca jest już sama forma graficzna, która pozwala dać upust
wyobraźni oraz stworzyć coś kreatywnego na własnych warunkach. Lapbook może spełniać
ponadto  funkcję  terapeutyczną,  pozwolić  przejąć  kontrolę  i  odpowiedzialność  nad
wykonywanym zadaniem oraz mieć wpływ na każdy z jego elementów. 

Lapbook na lekcji

Lapbooki  stanowią  unikalną  dokumentację  procesu  dydaktycznego  -  gromadzą  i
odzwierciedlają uczniowskie dokonania oraz stopień opanowania określonych umiejętności.
Prezentacja  własnoręcznie  wykonanej  książki  tematycznej  klasie  to  okazja  do  pokazania
własnych  umiejętności  -  nie  tylko  językowych  -  w  sposób  daleki  od  standardowego.
Prezentacja na forum to jednak pomysł nie dla każdego. Jako alternatywę można przemyśleć
prezentację  lapbooków  w  parach  lub  mniejszych  grupach.  Uczniowie  mogą  przy  tym
opowiedzieć,  dlaczego  wybrali  dany  temat,  jak  wypracowali  koncepcję  lapbooka,  gdzie
poszukiwali informacji i czego się przy okazji nauczyli. Zorganizowanie klasowej wystawy
lapbooków dałoby okazję do prezentacji wszystkich prac i skomentowania ich mocnych stron.
Lapbooki mogą następnie pozostać w klasowej bibliotece oraz stanowić lekcyjne narzędzie
pracy  dydaktycznej,  służąc  do  ćwiczeń  i  powtórek  materiału  dla  całej  uczniowskiej
społeczności. Lapbookami można się wymieniać, można je "wypożyczać", a także traktować
jako spersonalizowane kompendium wiedzy osobiście ważnej i potrzebnej. W tym ostatnim
przypadku lapbook stanowi własność ucznia i podręczną pomoc dla niego samego, gromadzi
zagadnienia, które uczeń uznał za istotne lub trudne do zapamiętania, np.: zestawienie trzech
form podstawowych czasownika, przykłady użycia poszczególnych struktur gramatycznych
lub informacje odnośnie znaczenia czasowników modalnych. 

Lapbook jako praca zdalna - krok po kroku

Krok 1 - wprowadzenie i określenie celu

Zapoznanie uczniów z ideą lapbooka i zaprezentowanie jego potencjału to niezbędny punkt
wyjścia do pracy. Internet okazuje się tutaj nieocenionym wsparciem, oferując moc inspiracji
oraz  krótkich  filmików instruktażowych (interesujące  linki,  które można udostępnić  także
uczniom, znajdziecie Państwo na końcu artykułu).



Zlecając  zadanie  kreatywne,  należy  przy  tym  brać  pod  uwagę,  że  nie  zabraknie  wśród
uczniów sceptycznych i niechętnych graficznemu podejściu. Ważne, by zarazić ich pomysłem
i  sprawić,  by  nie  odbierali  tworzenia  książki  tematycznej  jako  pracy  plastycznej,  lecz
postrzegali  ją  jako  projekt  językowy,  służący  określonym  celom.  Te  ostatnie  to  przede
wszystkim:  utrwalanie  i  pogłębianie  wiedzy,  rozwijanie  umiejętności  językowych  i
osobistego potencjału oraz tworzenie interaktywnej pomocy dydaktycznej dla samego siebie
oraz innych. 

Krok 2 - ustalenie tematu i wskazówki odnośnie realizacji projektu

Niektórzy  uczniowie  zapewne  od  razu  pochwycą  haczyk  i  chętnie  zajmą  się  twórczą
prezentacją  swojego hobby albo  bieżącej  pasji.  Dla  innych cenną  pomocą okaże  się  lista
tematów,  z  której  będą  mogli  wybrać  pewni,  że  nie  popełniają  błędu.  Tematy  powinny
nawiązywać  do przerobionych  już  zagadnień,  a  wśród klasyków znajdą  się  z  pewnością:
meine  Familie,  meine  Freundin/mein  Freund,  mein  Zimmer,  mein  Traumhaus,  mein  Tag,
Mode,  Einkaufen,  Körperteile,  beim  Arzt,  Essen  und  Trinken,  mein  Urlaub,  meine
Traumreise.  Młodszym  można  zaproponować  zagadnienia  cząstkowe:  Das  bin  ich,
Wochentage  und  Monate,  Jahreszeiten,  Farben,  Uhrzeiten,  starszym  i  zaawansowanym
językowo bardziej abstrakcyjne treści, np.: Emotionen, Charaktereigenschaften, Glück, meine
Zukunft. W swoich lapbookach uczniowie mogą też zająć się zestawieniami niemieckich i
polskich realiów (Essen in Polen und in Deutschland, Ostern in Polen und in Deutschland,
Warszawa  und  Berlin)  oraz  zagadnieniami  gramatycznymi,  takimi  jak  zaimki  osobowe i
dzierżawcze,  odmiana  czasowników  regularnych  i  nieregularnych,  znaczenie  i  użycie
czasowników modalnych, konstrukcja czasu przeszłego Perfekt.

Istotnym elementem procesu tworzenia lapbooka jest określenie jego koncepcji. Co chcemy w
nim zawrzeć, jak podejść do tematu, do jakich źródeł sięgnąć? Takie pytania będą musieli
zadać sobie uczniowie, a kilka wskazówek może im pomóc w ich rozstrzygnięciu. Możemy
ponownie wskazać im kilka inspiracji oraz źródeł w Internecie i jednocześnie doradzić, co
należy w lapbooku - jeśli ma być interaktywną pomocą do pracy z językiem - uwzględnić
(np.: poszerzone słownictwo, krótkie teksty, inspirujące ciekawostki).

Krok 3 - tworzenie lapbooka

Wierzę, że w tym względzie możemy zaufać uczniowskiej inwencji. Zdalne monitorowanie
postępów prac nie jest łatwe ani tak naprawdę możliwe, możemy zaoferować jednak pomoc w
rozstrzygnięciu  ewentualnych  problemów  językowych  czy  pytań  odnośnie  przyjętej
koncepcji.  Uczniowie  mogą  wykonać  lapbooki  jedynie  z  materiałów,  które  są  dla  nich
dostępne - ważne, by otrzymali zapewnienie, że nie forma, lecz pomysł i zaangażowanie w
rozwijanie własnych umiejętności są decydujące.

Krok 4 - prezentacja książek tematycznych

Eksperckie książki powinny bez wątpienia zostać zaprezentowane klasie. Zanim to jednak
nastąpi, uczniowie mogą przesłać nauczycielowi kilka zdjęć swoich lapbooków do wirtualnej
wystawy w sieci (np. na facebookowej grupie klasowej). Inny pomysł to nakręcenie krótkiego



filmiku,  w  którym  autorka/autor  mogliby  krótko  objaśnić,  jak  "czytać"  ich  interaktywną
książkę,  co  sprawiło  im  radość/trudność  przy  jej  tworzeniu  i  czego  się  przy  tej  okazji
nauczyli. Filmiki można by - za zgodą twórców - udostępnić lub wykorzystać do późniejszej
prezentacji w klasie. 

Pozostaje jeszcze kwestia oceny uczniowskich wysiłków, która - jak mi się wydaje - stanowi
dla  nauczyciela  nie  lada  wyzwanie.  Jakimi  kryteriami  się  kierować?  Dobór  informacji,
logiczna struktura, nakład pracy, pomysłowość, atrakcyjna formuła? Wszystko to istotne, ale
najważniejszy  zdrowy nauczycielski  rozsądek,  a  ten  podpowiada obecnie:  doceniać  a  nie
oceniać.  Nic nie motywuje tak bardzo jak pozytywne wzmocnienia - pewnie łatwo będzie
docenić estetyczny zmysł i  sumienność jednych, na pewno uda się uznać nieco surowsze
graficznie, ale w wielu aspektach zaangażowane podejście innych.

Podsumowując - warto pamiętać, że:

  najwięcej  podczas  tworzenia lapbooka przyswaja sam uczeń,

 proces tworzenia lapbooka, to kilka godzin, czasem dni – czas dobrze zainwestowany,
stanowiący  doskonałą  okazję  do  wielokrotnych  powtórek  oraz  pracy  we  własnym
tempie,

 przygotowanie  nowych  elementów  lapbooka,  to  łączenie  nowego  z  już  wcześniej
przyswojonym  –  świeżych  partii  materiału  i  uprzednio  poznanych:  słownictwa  i
struktur gramatycznych,

 nauczyciel  może  ocenić  wypracowany  materiał  i  docenić  pomysłowość,  walory
estetyczne,  edukacyjne  (czasem  odkryć  autorski  sposób  uczenia  się  niektórych
uczniów),

 uczniowie mogą uczyć się również z lapbooków koleżanek i kolegów,

 twórca  lapbooka  może  mieć  dobrą  okazję  do  wyjaśniania  kwestii  językowych  i
uczenia innych, a także do korekty własnych błędów,

 jeśli lapbooki trafią np. do biblioteki lub innych odbiorców, uczniowie dostrzegą sens
i społeczny wymiar swojej pracy.

Lapbooki  to  pomysł  niekonwencjonalny  i  nie  jedyny.  Nauczyciele  języka  niemieckiego
stanowią  grupę  niewielką  liczebnie,  ale  niezwykle  twórczą.  Jeśli  zechcecie  się  Państwo
podzielić  z  innymi  własnymi  inspiracjami  do  lekcji  i  projektów  (nie  tylko)  zdalnych,
zapraszam do kontaktu mailowego e.leszczynska@wmodn.elblag.pl.

Na nadchodzący czas życzę – oprócz żelaznego zdrowia – cierpliwego i refleksyjnego
podejścia oraz silnego, budującego przekonania o sensowności wszelkich działań

dr Ewa Leszczyńska

konsultant ds. języków obcych

mailto:e.leszczynska@wmodn.elblag.pl


Przydatne linki

Jak zrobić lapbook

https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw

https://www.youtube.com/watch?v=8dQ69uXYuos

https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II

Gotowe szablony i inspiracje do poszczególnych elementów lapbooka:

https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/blanko-vorlagen-fuer-lapbook-
innenteile....589/

https://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php

https://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php

Blog nauczycielski prezentujący prace uczniów

https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/

Artykuł o lapbookach po niemiecku

https://www.averlag.de/media/ntx/aol/sample/10467_Musterseite.pdf
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